




תוכן העניינים

הקדמה מאת רונן גיל.1

מבוא.2

1רשמים ממסע אישי, מקצועי, וחברתי לקראת עולם טוב יותר.3

 (פרקים מתוך) ביציאה מן המצר: לקחים מתרומתם של אנשי מקצוע בשירותי הרווחה.4

2למשפחות ולילדים שלא נמצא להם מוצא

 היערכות ארגונית התומכת בעבודה סוציאלית עם אוכלוסיות במצוקה – מתבוסה לתקווה.5

3קשה

 4לקראת שירותים טובים דיים בעבור משפחות וילדים – "והיינו הולמים".6

 5למידה מהצלחות: הפקת ידע מכוון לפעולה מהרהור על עבודת מרכז קשר.7

 6דבר המערכת: ותקחו מנחתנו מידנו.8

 למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית, המתודה הראשונה: למידה מהצלחות העבר –.9

7המתודה הרטרוספקטיבית

8מעורבות המשפחה המייסדת בהתפתחות מיזם חברתי: המקרה של בית איזי שפירא.10

 מהתמודדות אישית לאחריות חברתית: הכשרת מנהיגות לשינוי חברתי לאנשים המתמודדים.11

 9עם מוגבלות

 וגבלותית הכוללת בתוכה אנשים עם מוגבלויות-מהרהורים על נסיון לפתח תודעה רב.12

10.פסיכיאטריות

  לשיקום, "שיקום בסביבות משתנות", של חומש, החטיבה השיקומית של העובדים הסוציאלים בישראל,7הוצג בכנס ה- 1
.2009 בפברואר, 18

.  ירושלים,  ג'וינט - מכון ברוקדייל.1996 רוזנפלד, י'מ'; שון, ד'א'; סייקס, י'י' 2
, לא פורסם.1998 פנינה פקר וישראל סייקס, 3
.421-443, 4, כ, חברה ורווחה. 2000 רוזנפלד, י'מ'; סייקס, י'י' 4
. ירושלים, ג'וינט- מכון ברוקדייל.2000 סייקס, י'י'; גולדמן, מ' 5
 ). חוויותיהם ותפיסותיהם של אנשים עם2002 מתוך סייקס, י., אלפרוביץ', ש., גינת, י., וגרינברג, ד. (עורכים) (6

.3, 39, כתב עת ישראלי לפסיכיאטריההפרעות נפשיות בישראל, 
.  ירושלים, מאירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ומשרד החינוך, האגף העל-יסודי.2006 סייקס, י'י'; רוזנפלד, י'מ'; וייס, צ' 7
 מבידול לשילוב: התמודדויות עם מוגבלויות.  בתוך חובב, מ', וגיטלמן, פ' (עורכים) 2006 סייקס, י'י'; סטוצ'ינר, נ' 8

, הוצאת כרמל עם בית איזי שפירא.בקהילה
 נגישות החברה הישראלית. בתוך ד. פלדמן, י. דניאלי להב, ש. חיימוביץ (עורכים) 2007 סייקס, י'י'; וולודבסקי, א' 9

.375-400, ירושלים, לשכת הפרסומים הממשלתית,   21  לאנשים עם מוגבלות בפתח המאה ה-
10 Sykes, I.J., Menashe, E., Lazerwitz, E., Vlodavsky, A., Zegha-Shabbat, L.  2007.  Disabilites, 
Disability Studies Quarterly, special issue on Disability in Israel/Palestine, Fall 2007.



11קולות בחיפוש כואב אחרי זהות קולקטיבית :  גלגולה של מטפורה.13

בין הכבוד לבושה :  חווית הבושה של אנשים עם מוגבלויות כצוהר לפרדיגמה חדשה של שינוי.14

12חברתי 

13והיינו חולמים: לקראת עיצובו מחדש של המרחב החברתי .15

אודות המחבר .16

, פורסם באינטרנט באתר שתי"ל. 2007 ישראל סייקס,  11
, פורסם באינטרנט באתר שתי"ל. 2008 ישראל סייקס,  12
).2009 (ישראל סייקס,  אייל בלוך, וסילביה סטיגליץ,  13



















































































































































































































































































































































































































































































































































אודות המחבר

  בעיר בולטימור בארה"ב, להורים עורכי דין הפעילים והתורמים באופן מהותי,1959ישראל סייקס נולד ב

 במשך כל השנים, לקהילה היהודית ולקהילה הרחבה. הוא גדל בבית שומר מסורת, עם זהות יהודית ברורה

 אבל בו בזמן עם ערכים ליברלים המדגישים שילוב ושותפות עם אוכלוסיות אחרות בקידום חברה טובה יותר

לכולם. 

ג'ונס הופקינס, ולאחר1980בשנת   , עם סיום התואר ראשון במדעי החברה וההתנהגות באוניברסיטת 

 פעילות בשנות התיכון בתנועת הנוער בני עקיבא, פעילות אקטיביסטית יהודית/ציונית בקמפוס, והשתתפות

 בתוכניות שונות בישראל כגון אולפן, ישיבה, התנדבות בעיירת פיתוח - עלה ישראל ארצה ולמד לתואר שני

 בהתנהגות ארגונית באוניברסיטת תל אביב. לאחר סיום הלימודים שירת במשך שנתיים כפסיכולוג ארגוני

 במערך השדה של מחלקת מדעי ההתנהגות בצה"ל. לאחר שהשתחרר מהצבא שילב בין עבודה כמתרגם

 NLPועורך מאמרים במדעי החברה לבין התפתחות ועבודה בתחומים טיפולים אלטרנטיביים, ובמיוחד ב 

). Neuro-linguistic Programming(קיצור ל 

  שהה ישראל עם משפחתו בארה"ב בכדי ללמוד לתואר שני בטיפול משפחתי1989-1992בין השנים 

  עבד כמטפל משפחתי בתחנה לבריאות הנפש בניו ג'רסי.1992באוניברסיטת הנמן בפילדלפיה, ובשנת 

  הוא חזר לירושלים במטרה לעבוד כמטפל, ופתח פרקטיקה פרטית. כחלק מהחיפוש אחר1992באוגוסט 

 עבודה נוספת הוא פגש את פרופ' יונה רוזנפלד שהיה המנהל לשעבר של בית הספר לעבודה סוציאלית

זמן פרופ' רוזנפלד היה ואחד ממייסדיה של העבודה הסוציאלית בארץ. באותו   באוניברסיטה העברית 

למידה שון, בנושא  פרופ' דונלד  עם  הג'וינט, ביחד  במסגרת  לקיים  שרצה  לסמינר  ההכנות   בתחילת 

ארבעה הסמינר, תיעד  לצוות  הצטרף  הרווחה. ישראל  בשירותי  ייחודיים  פרוייקטים  של   מהצלחותיהם 

פרוייקטים, ובהמשך ניתח את הפרוטוקולים ועבד ביחד עם מנהלי הפרוייקטים על גיבוש עקרונות פעולה. 

ללמידה1995-2004בשנים  ברוקדייל, ביחידה  ג'וינט-מכון  פרופ' רוזנפלד, במסגרת  עם  ביחד    עבד 

 ,Out from Under פורסם ספר באנגלית על בסיס הסמינר בשם 1995מהצלחות בשרותים חברתיים. ב

 ). מאז הספר, כמו גם1996ואחר כך יצא הספר בעברית בשם "ביציאה מן המצר" (רוזנפלד, שון, וסייקס 

 המאמר המשותף "והיינו הולמים: לקראת שירותים טובים דיים לאנשים ומשפחות" שהתפרסם בעברית

 , הפכו לקריאה בסיסית בהכשרת עובדים סוציאלים בארץ, לפחות בחלק ממסלולי ההכשרה.2000בשנת 

 במשך השנים כתב ופרסם מאמרים רבים העוסקים בתחומי הלמידה מהצלחות, רווחה, חינוך, בריאות

הנפש, שינוי חברתי בתחום המוגבלויות, ומחקר פעולה. 

  ישראל התבקש כחלק מעבודתו בעמותת משו"ב (מעורבות, שותפות, וסנגור בקהילה) להוביל1996בשנת 

 - במסגרת פורום ארגוני צרכני בריאות הנפש ובני משפחותיהם - את הקמתו של מוקד מידע וסיוע שינוהל

  קם "בנפשנו": מוקד מידע, ייעוץ, סיוע וליווי לנפגעי נפש ובני1997על ידי נפגעי נפש ובני משפחה. בינואר 

 משפחותיהם, במסגרת עמותת שק"ל. ישראל ניהל את הפיתוח ואת ההפעלה של המוקד, שכלל הפעלת



 מוקד טלפוני על ידי מתמודדים ובני משפחה; פיתוח, הפקה והפצה של מידע איכותי ונגיש שיש בו לתרום

דו-שיח בגובה העיניים של ובני משפחותיהם; ושינוי חברתי דרך מפגשי  נפגעי נפש   להתמודדותם של 

מתמודדים ובני משפחה עם סטודנטים ואנשי מקצוע. 

 , הראשון מסוגוIOL, ניהל פורום אינטרנטי פעיל בבריאות הנפש במסגרת 1999-2001במשך כשנתיים, 

 בעברית, ושילב בין פעילות הפורום לבין פעילות "בנפשנו" כדי למנף את תרומות שניהם לשינוי ושיפור

מצבם של מתמודדים ובני משפחה בקהילה. 

  פעל ישראל במסגרת עבודתו ביחידה ללמידה מהצלחות לקדם תוכנית חדשה ליישום הלמידה2001משנת 

ללמידה בית- "למידה מהצלחות כמנוף  מהצלחות בבתי ספר של האגף העל-יסודי של משרד החינוך: 

 ספרית". במסגרת זו הוא פיתח, על בסיס חקר משותף עם פרופ' רוזנפלד, את המתודה הרטרוספקטיבית

. 2004של למידה מהצלחות, והבנה את מערך היישום והליווי של התוכנית בכארבעים בתי ספר עד סוף 

  עזב את מכון ברוקדייל, ייסד את עצמו כיועץ ארגוני עם מומחיות בלמידה מהצלחות2004לקראת סוף 

 ולמידה ארגונית, ואימץ את השם "נקודת המפנה: מערכות לומדות מהצלחה". מאז הוא משמש כיועץ ארגוני

למספר ארגונים במגזר השלישי, כאשר המרכזי ביניהם הוא בית איזי שפירא. 

  פנו אל ישראל משתי"ל - שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינוי חברתי, בבקשה להנחות2005בסוף שנת 

 את הקורס שיזמה הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים - "מהתמודדות אישית

 לאחריות חברתית: הכשרת מנהיגות לשינוי חברתי לאנשים המתמודדים עם מוגבלות". מאז אותו קורס

 פיתח והנחה מטעם שתי"ל שני קורסים נוספים: תוכנית העמיתים לעשייה לשינוי חברתי בתחום המוגבלויות

 - תכנית שהתקיימה בבית איזי שפירא בהשתתפותם של אנשים עם מוגבלויות, הורים לילדים ומבוגרים עם

לשינוי חברתי בתחום המוגבלויות, שהתקיים  מוגבלויות, ואנשי מקצוע העובדים בתחום; וקורס משולב 

במכללת דוד ילין בהשתתפותם של סטודנטים לחינוך מיוחד ופעילים עם מוגבלויות מהקהילה. 

 קורסים אלה שילבו בין שינוי תודעתי ביחס למפגש בין החברה לבין אנשים עם מוגבלויות, לבין פיתוח

 מיזמים חברתיים שממשיכים לצמוח גם לאחר סיום הקורסים. במסגרת זו צמחה רשת נקודות מפנה,

 שהתחילה כמסגרת להמשך השותפות בין ישראל לבין בוגרי הקורסים, וכפלטפורמה להמשך פיתוח

ולהצמחת מיזמים נוספים.
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